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Uitgelicht
• Sociologie in Groningen kenmerkt zich door elk 

blok een zogenoemd project aan te bieden. 
• In een project gaan studenten actief aan de slag 

met een onderzoek, vaak in opdracht van een 
externe opdrachtgever. 

• In de opbouw van de verschillende projecten 
oefenen studenten verschillende academische, 
professionele en onderzoeksvaardigheden.

Waarom floreren sommige gemeenschappen en
lijken andere weg te kwijnen? Waarom hebben 
sommige mensen veel vertrouwen in de overheid 
en zijn anderen juist extreem wantrouwig? 
Waarom reageren sommige organisaties soepel 
op veranderingen en stagneren andere? Dit 
zijn drie heel verschillende vragen, maar de 
antwoorden erop hebben allemaal van doen met 
de waarde en betekenis van sociale relaties in het 
leven van (groepen) mensen.  

Iets voor jou? 
Je bent geïnteresseerd in de samenleving. Je hebt belangstelling 
voor de maatschappij en de politiek, en je wilt dieper op de 
zaken ingaan en begrijpen hoe de vork werkelijk in de steel zit. 
Je volgt actuele ontwikkelingen en verdiept je in de achtergrond 
daarvan. Je wilt een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de 
samenleving door onderzoek te doen en beleid te maken. 

Mogelijke beroepen 
Beleidsadviseur, organisatieadviseur, docent (maatschappijleer) 
en onderzoeker – bij zowel de overheid als in het bedrijfsleven. 

�   Aanmeldingsdeadline
1 mei     

 
   Duur 

3 jaar
 

   Locatie
Centrum Groningen

 
  Toelatingseisen

Je kunt met alle vwo-profielen 
Sociologie studeren.

Heb je geen vwo-diploma en  
wil je weten wat de toelatings- 
mogelijkheden voor deze studie  
zijn? Kijk dan op de website.

JAAR 1
• Projecten
• Inleiding Sociologie 
• Statistiek 
• Primaire sociale orde 
• Overheid 
• Organisaties 
• Beleid en onderzoek 

JAAR 2
• Sociale Welvaart 
• Social Networks 
• Kwalitatieve 

onderzoeksmethoden
• Social and institutional 

change 
• Veldspecialisatie
• Wetenschapsfilosofie

JAAR 3
• Minor
• Bachelorwerkstuk 
• Statistiek
• Veldspecialisatie
• Cyclus 

maatschappijtheorieën

Sociologie

Voorbeelden van vakken 



Meer informatie 
Meer informatie vind je op 
rug.nl/bachelors/sociology

Juli 2021. Aan deze leaflet kunnen geen rechten
worden ontleend.

Studievereniging Sociëtas: svsocietas.nl
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Een brede en 
afwisselende 
opleiding 

Nynke Veenstra 

Het leuke aan Sociologie is dat de opleiding heel breed en  
afwisselend is. Heel veel maatschappelijke onderwerpen, zoals 
sociale welvaart, ongelijkheid en criminaliteit komen aan bod.  
In het eerste jaar heb je redelijk veel contacturen. Dit jaar is vooral 
een introductie, daarna verdiep en verbreed je je interesses.  
Bij de projecten breng je opgedane kennis en vaardigheden in 
praktijk. In opdracht van een onderzoeksbureau heb ik met mede- 
studenten onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag 
onder studenten in Groningen. Dit onderzoek doe je helemaal 
zelfstandig, dat is ontzettend leerzaam! 

Mail een student 
Wil je meer weten over Sociologie of studeren 
in Groningen? En wil je je vragen stellen 
aan iemand die nu deze studie volgt? Dat 
kan! Ga naar rug.nl/maileenstudent, zoek de 
studie waarin je bent geïnteresseerd en krijg 
antwoord van een RUG-student. 
rug.nl/maileenstudent

Vind ons online 


